
  تتمة اإلجابة عن حكم إجيار بيوت مكة ؟

سـالم رمحـه اهللا جـواز البيـع دون اإلجـارة ، قـال البيـع ألنـه ميلـك أحيانـا البنـاء فهـو ملكـه لـه أن يبيـع واختار شيخ اإل

وأما املنافع فالناس سـواء يف املسـجد احلـرام ؛ ومـذهب الشـافعي جـواز البيـع واإلجـارة وهـو الـذي عليـه األمـر اآلن ؛ 

زدنا يف إجارا ألن الناس حمتـاجون إليهـا ، هـذا هـو  لكن احتكارها هذا هو املمنوع مبعىن أنه إذا جاء وقت املوسم

املمنوع ؛ وهلذا يؤسف أن الناس يف زمن املوسم فيما سبق أما اآلن ما أدري يزيدون أسعار السـلعة ، إذا كـان اخلبـز 

ليــة ، أربعــة بريــال جيعلونــه اثنــني بريــال ، ثالثــة بريــال وبغــري املوســم ؟ أربعــة بريــال ؛ ... ؛ وهــذا خــالف عمــل اجلاه

 النبيذ جمانا .اجلاهلية خيدمون احلجاج ويسقوم 

 فلمـا الزكـاة وآتـوا الصـالة وأقيمـوا أيديكم كفوا لهم قيل الذين إلى تر (( ألمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 علينــا كتبــت لــم ربنــا وقــالوا خشــية أشــد أو اهللا كخشــية النــاس يخشــون مــنهم فريــق إذا القتــال علــيهم كتــب

  . فتيال  )) تظلمون وال اتقى لمن خير واآلخرة قليل الدنيا متاع قل قريب أجل إلى أخرتنا لوال القتال

(( الـذين آمنـوا يقـاتلون فـي سـبيل اهللا والـذين  أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ سـبق لنـا قـول اهللا تبـارك وتعـاىل: 

  فما املراد بالطاغوت هنا ؟ كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ))

مـن لـيس يف سـبيل اهللا فهـو طـاغوت ؛ حـىت لـو قاتـل محيـة وعصـبية ؟ كـل هـذا مـن الطـاغوت ؛ هـل لـك دليـل كـل 

علـــى هـــذه ال ... ؟ يعـــين مثـــال آخـــر يؤيـــد وميكـــن أن نأخـــذ مـــن تكـــاثر األمثلـــة قاعـــدة ؟ أمثلـــة كثـــرية ، منهـــا قولـــه 

ل علـى اإلنسـان لكـن إذا قرنـت ـذه قـد تشـك (( ثبـات ))فإن كلمـة  (( فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ))تعاىل: 

  عرفت ؛ وأشياء كثرية من هذا النوع أو قريبا منه .

أنـه ينبغـي يف احلـث علـى اجلهـاد أن يبـني ضـعف العـدو فهـو  (( إن كيـد الشـيطان كـان ضـعيفا ))يؤخذ مـن قولـه: 

  عكس ما قال الفقهاء إنه مينع املخذل واملرجف ، من أين يا أخ ؟

املسلمني على القتال ؛ عكسـه أيـش ؟ املرجـف الـذي يقـول العـدو قـوي لـيس لنـا بـه قـوة وال  املقصود من هذا إغراء

نســتطيع مقابلتــه ومــا أشــبه ذلــك ، أقــول هــذا عكســه فيســتفاد مــن هــذا أنــه ينبغــي أن تــذكر حــال العــدو بالضــعف 

  حىت يشتد ويقوى جانب اإلنسان .

  وأظن أخذنا فوائدها ؟ ما أخذنا .

مــن  . ن آمنــوا يقــاتلون فــي ســبيل اهللا والــذين كفــروا يقــاتلون فــي ســبيل الطــاغوت ... ))(( الــذيفوائــد اآليــة: 

وميكـــن أن  (( الـــذين آمنـــوا يقـــاتلون فــي ســـبيل اهللا ))بيـــان أن اإلميــان حيمـــل علــى اإلخـــالص ؛ لقولــه:  فوائــدها:

ونشـرها بـني عبـاد اهللا والـذين نقيس على هذا بقية األعمال الصاحلة ، فالذين آمنوا يتعلمون العلم حلفظ شريعة اهللا 



ومــن فوائــدها:  آمنــوا يتعبــدون هللا تعــاىل بالصــالة والصــدقة وغــري ذلــك تقربــا إىل اهللا ، عكــس ذلــك الــذين كفــروا .

ومـن فوائـدها: بيـان أن مـن قاتـل يف غـري سـبيل  الثنـاء علـى املـؤمنني بـاإلخالص ؛ ألن اهللا سـاق ذلـك ثنـاء علـيهم .

حـىت لـو كـان مؤمنـا (( والذين كفروا يقاتلون فـي سـبيل الطـاغوت )) كفر ؛ لقوله: اهللا ففيه خصلة من خصال ال

ومـن فوائـدها:  يصلي ويصوم ويزكي وحيج فقاتل محية أو عصبية ففيه شبه من الكفار وخصلة من خصائل الكفر .

 تعــاىل بقتــال فــأمر اهللا (( فقــاتلوا أوليــاء الشــيطان ))وجــوب قتــال أوليــاء الشــيطان ؛ تؤخــذ مــن أيــن ؟ مــن قولــه: 

ألن فيـه  (( أوليـاء الشـيطان ))ومـن فوائـدها: ذكـر مـا حيمـل علـى االمتثـال ؛ تؤخـذ ؟ مـن قولـه:  أولياء الشيطان .

(( أوليـاء الشـيطان ومـن فوائـدها: أن الكفـار واحملـاربني مـن أوليـاء الشـيطان ؛ لقولـه:  حث واإلغراء على مقاتلتـه .

ك أم ميتثلون ألمره ولنهيه ، فـإذا أمـرهم الفحشـاء امتثلـوا وإذا ـاهم عـن الـرب وكيف كانوا أولياءه ؟ سبق لنا ذل ))

ومــن فوائــدها: بيــان ضــعف الشــيطان أو بعبــارة أعــم بيــان ضــعف مــا يعملــه  امتثلــوا ، ففــي ذلــك صــاروا لــه أوليــاء .

(( إن كيـد الشـيطان   الشيطان بالكيد أو بغري الكيد ؛ ألنه إذا كان كيده ضعيف فما ال يكيد به أضعف ؛ لقوله:

ومـن فوائـدها: أنـه ال ينبغـي لإلنســان أن خيشـى أو خيـاف أوليـاء الشـيطان ؛ ألن أوليـاء الشــيطان  . كـان ضـعيفا ))

(( ومـن فوائــدها: أن الشــيطان يكيـد لإلنســان ؛ لقولــه:  ضـعفاء كمــا أن الشـيطان الــذي هــو ولـيهم كيــده ضــعيف .

ـــد الشـــيطان )) ـــة أو يف غشـــيان فاحـــذر كيـــده ، ال يغرنـــك  إن كي ـــادة املطلوب ، رمبـــا يوســـوس لـــك يف التهـــاون بالعب

العبــادة املمنوعــة ويقــول اهللا غفــور رحــيم ، األمــر ســهل ، افعــل وتــب ، حــىت يكيــد لــك فتقــع يف الشــباك ، فاحــذر  

... (( ألم تر إلى الـذين قيـل لهـم كفـوا أيـديكم وأقيمـوا الصـالة وآتـوا الزكـاة مث قال اهللا تبارك وتعـاىل:  كيده .

حيتمـل أن تكـون الرؤيـة علميـة أو   (( تـر ))االستفهام هنا استفهام تعجيـيب يعـين اعجـب حلـال هـؤالء ؛ وقولـه:  ))

(( ألـم تـر إلـى الـذين قيـل رؤية بصـرية ؛ و الظـاهر أـا رؤيـة علميـة يعـين تعجـب مـن حـال هـؤالء بقلبـك وبفكـرك 

(( كفـوا أيـديهم ))  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ وقولـه: والقائـل هنـا مـبهم والظـاهر أنـه النـيب لهم كفـوا أيـديهم ))

أي منعوها عن القتال ؛ وذلك أن بعض الصحابة الذين كانوا يف مكة ملا ظلمتهم قريش وضيقت عليهم قـالوا أفـال 

ري فقيـــل هلــم كفـــوا أيـــديكم ال تقــاتلوا ألن القتـــال يف غـــ نقــاتلهم ؟ ملـــاذا حيجــرون علينـــا ويظلموننـــا ؟ أفــال نقـــاتلهم ؟

موضعه مهلكة فال تقاتلوهم ، كفوا أيديكم ؛ وتعلمون أن الناس يف مكة متهدون مظلومون ليس هلـم شـوكة ولـيس 

أي عــن ؟ عــن القتــال ، والــدليل أن املــراد  ((  كفــوا أيــديكم ))هلــم دولــة ؛ فالقتــال غــري الئــق إطالقــا بــل قيــل هلــم: 

أي كـف ذلـك كـف عـن  يـديكم عـنهم بـبطن مكـة ))(( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأعن القتال قوله تعاىل: 

يعـين قومـوا بالعبـادات اخلاصـة الـيت لـيس فيهـا قتـال وال جهـاد ؛ وهـذه  (( وأقيموا الصالة وآتوا الزكـاة ))القتال ؛ 

وهــذه عبــادة تتعــداه إىل غــريه لكنهــا عبــادة ؛ فالزكــاة  (( وآتــوا الزكــاة ))عبــادة خاصــة باإلنســان ال تتعــداه إىل غــريه 



ال يراد ـا جمـرد اإلحسـان إىل الفقـراء ، أهـم شـيء فيهـا أن تتعبـد هللا ببـذل احملبـوب وهـو املـال لنيـل املطلـوب ؛  مثال

وهلذا ي ... مـن يفهـم مـن الزكـاة أنـه ال يـراد ـا إال جمـرد ... املسـتحقني ؛ هـذا لـيس املقصـود ، املقصـود التعبـد هللا 

 (( وإنـه لحـب الخيـر ))وقـال:  (( وتحبون المـال حبـا جمـا )) ببذل ما حتب ، وكلنا حنب املال كما قال تعاىل:

 (( وآتـوا الزكـاة ))وهي العبادة خاصة ال تتعـدى اإلنسـان  (( أقيموا الصالة ))فيقول:  ؛ (( لشديد ))أي املال 

معلومـة الصـالة معروفـة هـي عبـادة أو هـي التعبـد هللا تعـاىل بـأقوال وأفعـال  (( وآتـوا الزكـاة ))وهي عبـادة متعـددة ؛ 

مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسـليم ؛ وهنـا جيـب أن تلحقـوا بـالتعريف الـذي عرفـه الفقهـاء يف العبـادات أن تلحقـوا ـا 

" التعبـد هللا " ، حنـن جنـد يف كتـب الفقهــاء مـثال: الصـالة هـي " أقـوال وأفعــال معلومـة " هـذه مـا يكفـي هــذه ؛ ألن 

هــذه األفعــال بــدون تعبــد ، ال مــا صــحت صــالته ، جيــب أن نزيــد  اإلنســان لــو أراد أن يقــول هــذه األقــوال ويفعــل

أيش ؟ " التعبد هللا بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بـالتكبري خمتتمـة بالتسـليم " ؛ ثانيـا الزكـاة ؟ الزكـاة هـي " التعبـد هللا 

تــى تنصــب نعلــم أن آ (( وآتــوا الزكــاة ))ببــذل جــزء مــن املــال علــى وجــه خمصــوص " معروفــة مــن الســنة ؛ وقولــه: 

الفاعـل مفعـول الثـاين  (( آتـوا الزكـاة ))مفعولني ، أصلهما ؟ ليس أصلهما املبتداء واخلرب بل من بـاب كسـا ؛ فـإذا 

أي فلمـا فـرض ، والكتـب مبعـىن الفـرض  (( فلما كتب عليهم القتال )) حمذوف ، تقدير: مستحقها ، أو أهلها .

(( إن الصـالة كانـت علـى المـؤمنين  وقولـه تعـاىل:  الصـيام ))(( يـا أيهـا الـذين آمنـوا كتـب علـيكم لقوله تعـاىل: 

أي فــرض ؛ ومــىت فــرض ؟ فــرض حــني هــاجر النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه  (( كتــب ))أي فرضــا ؛  كتابــا موقوتــا ))

(( وأذن للذين يقاتلون بـأنهم ظلمـوا وإن وسلم وأصحابه إىل املدينة وكان هلم دولة وكان هلم شوكة أمروا باجلهـاد 

(( لمــا  وكــان فــرض اجلهــاد يف الســنة الثــاين مــن اهلجــرة ، فــرض اجلهــاد علــى املســلمني   علــى نصــرهم لقــدير ))اهللا

ممــن ؟ مــن  (( إذا فريــق ))))  أو أشــد خشــية كتــب علــيهم القتــال إذا فريــق مــنهم يخشــون النــاس كخشــية اهللا

الذين طلبوا أن يقاتلوا وهم يف مكة فلما كتب عليهم القتال يف املدينة ختلف فريق مـنهم وزالـت عظيمـة الـيت كانـت 

ــــق مــــنهم ))هلــــم يف مكــــة  (( يخشــــون النــــاس كخشــــية اهللا أو أشــــد خشــــية )) (( أي طائفــــة مــــنهم  (( إذا فري

خشــيتهم هللا ؛ وهلــذا نقــول إن هــذا املصــدر مضــاف أي ك (( كخشــية اهللا ))أي خيــافوم ويتقــوم  يخشــونهم ))

أو حــرف عطــف ؛ لكــن هــل  (( أو أشــد خشــية ))إىل مفعولــه أو فاعلــه ؟ مفعولــه ، و التقــدير: كخشــيتهم هللا ؛ 

هــي للشــك ؟ أو للتنويــع ؟ أو لإلظهــار ؟ نقــول أمــا للشــك فــال ؛ ملــاذا ؟ ألنــه ال ميكــن أن اهللا يشــك عزوجــل ، اهللا 

ك يقول هذا مثل هذا أو أحسن ؛ هل هي للتنويع يعين إن بعضهم خيشون النـاس كخشـية اهللا أعلم ، اإلنسان يش

وبعضــهم خيشــون النــاس أشــد خشــية ؟ حيتمــل ؛ أو لإلضــراب وأن املعــىن: بــل أشــد خشــية ؛ أو لتحقيــق مــا ســبق ؟ 

اه إىل مائــة أو يزيــدون ، أرســلن (( وأرســلناه إلــى مائــة ألــف أو يزيــدون ))حيتمــل أيضــا ؛ وهلــذا ملــا قــال اهللا تعــاىل: 



؟ نقـول:  (( أو يزيـدون ))قال العلماء كيف أو يزيدون ؟ اهللا ال يعلم ؟ يعلم عزوجل أم بعدد معني فكيف قـال 

الشـــك هنـــا أو لـــيس للشـــك قطعـــا ؛ لكـــن بعضـــهم قـــال إـــا لإلضـــراب واملعـــىن: بـــل يزيـــدون ؛ وبعضـــهم قـــال إـــا 

ن مل يكن مثله فهو أعلى منه مثال ؛ فيكون أو لتحقيق مـا سـبق ؛ أمـا لتحقيق ما سبق ، كما تقول هذا مثل هذا إ

فــال تــأيت ؛ ألــا طائفــة واحــدة ال ميكــن فيهــا التنويــع ؛  (( أرســلناه إلــى مائــة ألــف أو يزيــدون ))للتنويــع يف اآليــة 

 اهللا علـــى كـــل حـــال ؟أو يف مثـــل هـــذا الســـياق ال ميكـــن أن جنعلهـــا للشـــك ؛ ألن الشـــك ال ميكـــن أن يقـــع يف خـــرب

يعــين أعلـى وأعظــم خشــية ؛ واعلــم أن اخلشــية واخلــوف ترتادفــان مبعــىن أن إحــدامها  (( أو أشــد خشــية ))عزوجـل ؛ 

دقيقــا بينهمــا ؛ فمــن الفــروق أن أي إحــدى الكلمتــني يــأيت مبعــىن يف املكــان اآلخــر كثــريا ؛ لكــن قــالوا إن هنــاك فرقــا 

وف فقد يأيت على وهم ال حقيقة لـه ؛ لكـن اخلشـية عـن علـم ، مبنية على علم خبالف اخل اخلشية مبنية على العلم

يــرى اإلنســان شــبها مــن بعيــد فيظنــه عــدوا فيخــاف ؛ نقــول هــذا خــوف أو خشــية ؟ خــوف ؛ ألنــه مبــين علــى  ، قــد

(( وهـم قــد يكــون شـجرة ؛ لكــن إذا رأى أنــه عـدو وأنــه متســلح حينئـذ خيشــاه ؛ واســتدلوا لقـوهلم هــذا بقولــه تعــاىل: 

(( يخــافون ربهــم مــن فــوقهم ويفعلــون مــا وأورد علــى هــؤالء قولــه تعــاىل:  هللا مــن عبــاده العلمــاء ))إنمــا يخشــى ا

مينـع أن يكـون هـذا اخلـوف ومهـا بـل هـو خـوف عـن  (( من فوقهم ))وهنا اخلوف ؛ فأجيب بأن قوله: يؤمرون )) 

خــوف وإمــا مــن ضــعف علـم ؛ كــذلك قــالوا إن اخلشــية تكــون مـن عظمــة املخشــي واخلــوف يكــون إمــا مـن عظمــة امل

صــيب لــه عشــر ســنوات نقــول هــذه خشــية أو اخلــائف ؛ انتبــه ! وعلــى هــذا فــإذا خــاف صــيب لــه ســبع ســنوات مــن 

خوف ؟ خوف ؛ ألن الصيب الـذي لـه عشـر سـنوات ضـعيف مـا خيشـى منـه ؛ لكـن لضـعف الصـيب الثـاين الـذي لـه 

ل خشــية الشــك ؛ ألــا لعظمــة ســبع ســنوات صــار خيــاف ، فنقــول هــذا خــوف ولــيس خبشــية ؛ خشــية اهللا عزوجــ

فأمـا عـاد فاسـتكبروا فـي  ((كمـا قـال تعـاىل:   بالنسـبة هللا تعـاىل املخشي عزوجل ، وكل من سوى اهللا فهـو ضـعيف

وقـالوا أيضـا  األرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن اهللا الـذي خلقهـم هـو أشـد مـنهم قـوة ))

ستدلوا هلذا باالشتقاق قالوا ألن الشـني واليـاء واخلـاء يف مجيـع تصـرفاا تـدل إن اخلشية أشد ، أشد من اخلوف ، وا

علــى غلظــة ومنــه الشــيخ ، شــيخ ، شــني يــاء خــاء ؛ تــدل علــى كــرب ، تقــدم الســن ؛ واإلنســان إذا كــرب وتقــدم ســنه 

النــيب عليــه صــلب عــوده إذا أردت أن تعدلــه انكســر مــا فيــه ؛ لكــن الصــغري لــني ميكــن تعدلــه إذا مــال ؛ وهلــذا قــال 

أي شــبام ؛  ( اقتلــوا شــيوخ المشــركين واســتبقوا شــرخهم )الصـالة والســالم وهــو يوصــي الســرايا والبعــوث قــال: 

وقال أيضا من اخليش ؛  أيش معناه ؟ ما فيه معـىن ، خـاء ، يـاء ، شـني ؛ اخلـيش غلـيظ أو ، أيهـا احلريـر ؟ اخلـيش 

(( يخشـون النـاس كخشـية اهللا أو ظم ، أعظـم وأشـد ؛ يقـول: ، ... قالوا أنه أغلظ وهذا يدل على أن اخلشية أع

ســبحان اهللا بــاألمس تطلبونــه واآلن تعرتضــون عليــه ؟  (( ربنــا لــم كتبــت علينــا القتــال ))وقــال:  . أشــد خشــية ))



إمـــا  االســـتفهام (( لـــم كتبـــت علينـــا القتـــال )) ((لـــم ))وهـــذا يـــدل علـــى ضـــعف اإلنســـان مهمـــا بلـــغ يف املنزلـــة ؛ 

(( لـم كتبـت للتعجب وهو أليق حبـال الصـحابة وإمـا لإلنكـار وهـو بعيـد بالنسـبة حلـال الصـحابة رضـي اهللا عـنهم ، 

(( أخرتنــا إلــى أجــل مبعــىن هــل ال ، فهــي للتحقيــق  علينــا القتــال لــو ال أخرتنــا إلــى أجــل قريــب )) (( لــو ال ))

ب مهمــا طــال اإلنســان احليــاة فإــا قريــب ؛ وهــذا يــدل ومل يقولــوا: إىل أجــل بعيــد ؛ ألن الــدنيا كلهــا قريــ قريــب ))

وخــور ؛ ألنــه ال يلــزم مــن فــرض القتــال أن ميوتــوا ، وكــم مــن إنســان قاتــل وجالــد وخــا .. الغمــار وقطــع علــى جــنب 

صفوف األعداء ومل يقتل ؛ ومنهم خالد بن الوليد رضي اهللا عنه ، كم قاتل وكم حارب ، ومات علـى فراشـه وقـال 

ت على فراشي كما ميوت احلمار فال نامـت أعـني اجلبنـاء " فيقـال ال يلـزم مـن القتـال أن يقتـل اإلنسـان " ها أنا أمو 

مـن   (( قريـب ))وهنـا حيتمـل أن يكـون  (( لو ال أخرتنا إلـى أجـل قريـب ))، يفرض عليه اجلهاد وجياهد وينزل ؛ 

كلهـا قريبـة ؛ وحيتمـل أن كالمهـم منقطعـا إىل   كالمهم وأم ال يريدون امتداد العمر الطويل ألم يعرفـون أن الـدنيا

اخلطــاب للرسـول عليـه الصــالة  (( قـل )) ولكـن اهللا بـني أن األجــل مهمـا كـان فهــو قريـب . (( إلـى أجــل ))قولـه: 

أي واهللا أن متـاع الـدنيا قليـل ال بالنسـبة لنوعـه وال جلنسـه وال ألمـده ، قليـل ، كـل  (( متاع الدنيا قليل ))والسـالم 

(( فـال تعلـم نفـس مـا أخفـي لهـم مـن قـرة أعـين لدنيا من النعـيم ال يقـاس بنعـيم اآلخـرة ، كمـا قـال تعـاىل: ما يف ا

حىت ما يوجد يف الدنيا ويوجد له نظري يف اآلخرة فالفرق عظيم ، الفـرق بينهمـا كـالفرق  جزاء بما كانوا يعملون ))

، لـنب ، مـاء ، عسـل ؛ لكـن هـل هـذا مثـل هـذا ؟  حلـم ، مخـر (( فيهما فاكهة ونخل ورمـان ))بني الدنيا واآلخرة 

؛ أيضـا قليـل مـن جهـة  (( فال تعلـم نفـس مـا أخفـي لهـم مـن قـرة أعـين ))أبدا ، ال ميكن أن تصور ما يف اآلخرة 

(( لبثنـا يومـا أو بعـض أمده ، من جهة أمده مهما كان فهو قليل ؛ الذين بقوا يف كهفهم ثالث مائـة سـنني قـالوا: 

(( أفرأيـت إن وقـد قـال اهللا تعـاىل:  (( لبـث يومـا أو بعـض يـوم ))ماتـه اهللا مائـة عـام مث بعثـه قـال: والذي أ يوم ))

مهمـا طـال األمـد يف الـدنيا فإنـه  ))كـانوا يمتعـون أغنـى عـنهم مـا  مـا  ما كانوا يوعـدون متعناهم سنين ثم جاءهم

وهلـذا  الجنة خير من الدنيا ومـا فيهـا )( لموضع سوط أحدكم في قليل ، ولقد قال النيب عليه الصالة والسالم: 

اآلخـرة خـري ، خـري مـن أيـن ؟ مـن الـدنيا وهـي اسـم تفضـيل حـذفت منـه مهـزة  (( واآلخرة خير لمـن اتقـى ))قال: 

أفعـل ختفيفـا لكثـرة وروده يف كــالم النـاس ، ومثلـه شـر ،  ومثلــه النـاس وأصـله أنـاس ، ومثلــه اهللا أصـله إلـه ؛ فــالعرب 

يف أي شــيء ؟ خــري يف نوعــه ؟ وجنســه ؟  (( خيــر ))احلــروف يف الكلمــة لكثــرة اســتعماهلا ؛  حيــذفون أحيانــا بعــض

 (( لمـن اتقـى ))؛ وقولـه:  (( بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى ))ومدته ؟ وهلذا قال يف سورة سبح: 

 ملـن اتقـى ؛ واتقـى أصـلها مـن هذا قيـد البـد منـه ؛ ألن اآلخـرة ليسـت خـريا لغـري املتقـني بـل هـي شـر وإمنـا هـي خـري

الوقايــة فأصــل اتقــى انتقــى ؛ لكــن قلبــت الــواو تــاء لعلــة تصــريفية مث أدغمــت التــاء بالتــاء ؛ وهنــا ذكــرت التقــوى ، 



واعلم أنه إذا ذكرت التقـوى وحـدها مشلـت الـرب ، وإذا ذكـر الـرب وحـده مشـل التقـوى ، وإذا ذكـر الـرب والتقـوى مجيعـا 

ـــرب فعـــل الطاعـــات وا ـــه تعـــاىل: صـــار ال ـــر والتقـــوى ))لتقـــوى تـــرك احملرمـــات ؛ فقول ـــى الب ـــرب فعـــل  (( وتعـــاونوا عل ال

يعـين  (( خيـر لمـن اتقـى ))يشـمل الـرب والتقـوى ؛ وقولـه:  (( لمن اتقـى ))الطاعات ، التقوى ترك احملرمات ؛ هنا 

فيهــا  وال يظلمــون فتــيال ))(( أمــا غــري املتقــني فليســت خــريا لــه وســيأيت إن شــاء اهللا يف الفوائــد مــا يتعلــق بــذلك ؛ 

كمــا أن فيــه أيضــا كلمــة ســبقت فيهــا ثــالث قــراءات وهــي (( وال يظلمــون )) (( وال تظلمــون فتــيال )) قراءتــان: 

؛ فيهــا: ضــم اهلــاء واملــيم ، وكســر اهلــاء وضــم املــيم ، وكســرمها مجيعــا  (( علــيهم )) (( فلمــا كتــب علــيهم ))قولــه: 

(( و الثالـــث  (( علـــيهم ))والثـــاين   (( علـــيهم ))يم ، وكســـرمها مجيعـــا ؛ األول ضـــم اهلـــاء واملـــيم ، وكســـر اهلـــاء واملـــ

هـذا هـو املعـروف يف املصـحف  (( علـيهم القتـال ))؛ الثاين كسر اهلـاء وضـم املـيم  عليهم )) (( عليهم القتال ))

إن كانـت يف التـاء فهـي  (( وال تظلمـون فتـيال ))ويف قـراءة  (( وال يظلمـون فتـيال )) اآلن كسر اهلاء وضم املـيم .

يعـين قـل هلـم ؛ وإن كانـت باليـاء فهـي مـن   (( وال تظلمـون فتـيال ))من مجلـة القـول الـذي أمـر اهللا نبيـه أن يقولـه ؛ 

؛ الفتيــل هــو اخلــيط الــذي يكــون يف بطــن  تكــون مــن اهللا عزوجــل (( وال يظلمــون فتــيال ))كــالم اهللا عزوجــل يعــين 

يضرب املثل يف احلقارة: النقري ، والقطمري ، والفتيل ؛ الفتيل هو اخليط الـذي يكـون ، النواة فيها ثالثة أشياء النواة 

يف بطــن النــواة ؛ نــواة تعرفــون ؟ ... متــر ، يف بطنهــا خــيط تعرفــه ؟ أي خــارج مــا فيــه وســطه ، هــذا يســمى فتيــل ؛ 

إذا دفنتهـا يف األرض وأراد عليها سلك يسمى قطمري ؛ يف ظهرها نقرة يسمى النقري ، هذه النقرة منهـا خيـرج العـرق 

اهللا عزوجل أن تنبت خرجت العرق مـن هـذه النقـرة مث انتشـر يف األرض ، بعـد مـدة يكـون كـل املـخ الـذي فيهـا راح 

وانســحب مــا يبقــى إال القشــر الــذي هــو جلــدها لــيس القطمــري ؛ يضــرب هلــذه األشــياء الثالثــة املثــل يف قلــة الشــيء 

مون فتيال ، كل جيازى بعملـه ؛ ولكـن بقـي أن يقـال كـم عمـر الكـافر يف الـدنيا وحقارته يعين أن مجيع الناس ال يظل

؟ لنقــول مائــة ســنة ، كــم يبقــى يف النــار ؟ أبــد اآلبــدين ؛ لــو قــال قائــل: هــذا ظلــم ألنــه كيــف اجلــزاء أبــد اآلبـــدين 

ع بقائـه يف اآلخـرة والعمل حمدد مائة سنة ؟ نقول استوعب ظلمه وكفره مجيع حياته يف الدنيا فليستوعب جزائـه مجيـ

    ؛ مث هو قد أعذر إليه وقد بني له ليس له عذر ، األمر ليس مبهما حىت يقال إنه ظلم .

قلنــا إن احلــدود ينبغــي أن تكــون جامعــة مانعــة وقلنــا يف تعريــف الطــاغوت يف هــذه اآليــة هــو مــن قاتــل يف غــري ســبيل 

  و عن نفسه فهو مأجور وهو يف غري سبيل اهللا ؟اهللا ؛ ولكن هناك أحاديث تبني أن الذي يقاتل يف سبيل عرضه أ

ال يــا أخــي كيــف هــذا يف غــري ســبيل اهللا ؟ هــو يف ســبيل اهللا ؟ أي نعــم ؛ ألنــك مــأمور حبفــظ نفســك والــدفاع عنــه 

يعين ليس يف سبيل اهللا أن ... الكفار ؟ يعين هنا يصح أن يكون يف سبيل اهللا كل شيء أمـر اهللا بـه فهـو يف سـبيله 

.  



  

  عرتاف الكفار يوم القيامة بأم كانوا كفارا ؟سؤال عن ا

  ما هو صحيح ؛ ألم غري ما يعرتفون باإلميان ويؤمنون حقا .

  ؟ (( ... وال تظلمون فتيال ))سؤال عن قوله تعاىل: 

يعـين قـل هلـم متـاع الـدنيا قليـل واآلخـرة خـري ملـن اتقـى وأنـتم  (( قل متاع الدنيا قليل ))... هذه من بقية اخلطـاب 

  صارت خطابا حىت للرسول وخطابا عاما للكفار . (( وال تظلمون فتيال ))ال تظلمون ؛ إذا قلنا إا من اهللا 

  قلنا إن " بل " للتنويع واإلضراب فكيف نرد على من أكره يف حق اهللا تعاىل ؟

وجـاء الثـاين ، املعـىن اإلضراب نوعان: إضراب إبطايل ، وإضراب انتقايل ؛ هذا انتقايل ، ما هو معىن ينـاقض األول 

ألجــل حتقــق هــذا األمــر أــم ال ميكــن أن ينقصــهم أبــدا ؛ .... ؛ املعــىن أنــه مائــة ألــف وال يزيــدون ؛ إذا قلنــا ... مــا 

  حتقيقا ملا سبق يعين ال ينقصون . (( أو يزيدون ))سبق فاملعىن أنه مائة ألف وال يزيدون لكن أتى بقوله: 

  ؟ (( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ... )) سؤال عن قوله تعاىل:

نقــول ســبب النــزول العلمــاء تكلمــوا ومســوا أيضــا الــذين قــالوا مســوهم ؛ فمادامــت املســألة واضــحة وأن املســلمني يف 

مكــة كــان عنــدهم محيــة قويــة ضــد قــريش الــذين امــوهم وظلمــوهم مث بعــد ذلــك ضــعفت نفوســهم ؛ ألن املنــافقني 

  معناه أم طلبوا ولكن قيل هلم كفوا أيديكم . (( قيل لهم كفوا أيديكم ))، وكلمة القتال  أصال ما طلبوا

  مبعىن الرؤية البصرية هنا ؟ (( تر ))فهل (( ألم تر إلى الذين ... ))  سؤال عن قوله تعاىل:

  ا نقول ؟ حال .أحيانا تنصب وتكون الثاين حاال ، لو قلت: رأيت زيدا قائما بعيين نصبت ؛ لكن الثاين ماذ

أنا رأيي هذا صحيح ؛ لكن أنت اآلن مسعتـين ... يف أمـور تربويـة جمـالس تربويـة حنـثكم علـى أخـالق طيبـة الفاضـلة 

وعلـى السـالم ابتـداء وردا ولكـن ... مـا نـتكلم دائمـا علـى هـذا ؟ نـتكلم دائمـا علـى هـذا لكـن اآلن نشـوف الطلبـة 

  مير الواحد بأخيه ال يسلم عليه .

ــو المــوت يــدرككم تكونــوا (( أينمــا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ أعــوذ بــاهللا  تصــبهم وإن مشــيدة بــروج فــي كنــتم ول

 القـوم لهـؤالء فمـا اهللا عند من كل قل عندك من هذه يقولوا سيئة تصبهم وإن اهللا عند من هذه يقولوا حسنة

 للنـاس وأرسـلناك نفسـك فمـن سـيئة مـن أصابك وما اهللا فمن حسنة من أصابك حديثا ما يفقهون يكادون ال

  . شهيدا )) باهللا وكفى رسوال

  

(( ألـم تـر إلـى الـذين كفـوا أيـديكم وأقيمـوا الصـالة ... أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 



 ((.  

القــراءات ؟ األوىل بكســر اهلــاء  نعــم ؛ (( علــيهم ))مــا هــي الكلمــة الــيت فيهــا ثــالث قــراءات يف هــذه اآليــة ؟ كلمــة 

(( ؛ والثالثــة ضــم اهلــاء وضــم املــيم  (( علــيهم ))؛ الثانيــة بكســر اهلــاء واملــيم  (( علــيهم ))وضــم املــيم ؛ أقرأهــا ؟ 

  . عليهم ))

يعـين بالتـاء  (( وال تظلمـون )) و (( وال يظلمـون )) (( وال يظلمـون ))كلمـة   وما هي الكلمة اليت فيها قراءتان ؟

  ء واحلركات واحدة .واليا

  أظن أخذنا الفوائد ؟ ال ؟ 

يف هـذه اآليـة  (( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفـوا أيـديكم وأقيمـوا الصـالة وآتـوا الزكـاة ... )) .قال اهللا تعاىل: 

ومـــن  فوائـــد ؛ منهـــا: تعجـــب أو الـــدعوة للتعجـــب ملـــا يكـــون حمـــل تعجـــب ؛ ألننـــا ذكرنـــا أن االســـتفهام للتعجيـــب .

فوائدها: أن اإلنسان قد يتعجل الشيء فإذا نزل به نكس عنه ؛ هؤالء تعجلوا القتـال فلمـا أمـروا بـه نكـس بعضـهم 

( ال تتمنــوا لقــاء العــدو واســألوا اهللا العافيــة فــإذا لقيتمــوهم عنــه ؛ وهلــذا قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: 

علـى هــذه الفائــدة: أنـه ال ينبغــي لإلنســان أن يتــدخل يف ويتفــرع  .  فاصـبروا فــإن الجنــة تحــت ظــالل الســيوف )

أمر يعجز عن اخلروج منه ؛ وهلذا جـاء يف األثـر " ال يـذل أحـدكم نفسـه ، قـالوا كيـف يـذل نفسـه ؟ قـال يـتكلم يف 

أمــر مث ال يســتطيع اخلــروج عنــه " هــذا أثــر أو معنــاه ؛ ووجــه كونــك إذالال للــنفس أن اإلنســان إذا شــرع بالشــيء مث 

نه وتأخر صار نزلت قيمته عند الناس وقالوا هذا رجل متسرع وهذا رجل متعجل كيـف يـدخل يف أمـر وهـو عجز ع

ومـــن فوائـــدها: أن اإلنســـان إذا كـــان ال يســـتطيع أن يقـــوم باجلهـــاد فليحســـن األعمـــال  ال يعـــرف كيـــف خيـــرج منـــه .

ومـن فوائـدها: أن  . ة وآتـوا الزكـاة ))(( كفـوا أيـديكم وأقيمـوا الصـالوالعبادات اخلاصة ؛ ألنه أمر ذا ؛ لقولـه: 

وهنــا أســئلة ؛ األول: هــل هــو فــرض  (( فلمــا كتــب علــيهم القتــال ))القتــال فــرض ، قتــال الكفــار فــرض ؛ لقولــه: 

عني أو فرض كفاية ؟ نقول: األصل أنه فرض كفاية ، هذا أصل أنه فرض كفاية ، ويكون فرض عني علـى مـا قـال 

    العلماء يف أربعة مواقع


